
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 6º  

Componente Curricular: ARTE/Dança  

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Manifestações das danças tradicionais, sociais e 

contemporâneas. Repertório corporal. 

Habilidades: GO-EF06AR08-A) Contextualizar, apreciar e experimentar manifestações das danças 

tradicionais, sociais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão brincante e a 

capacidade de simbolizar. Ampliar o repertório corporal, valorizar as expressões das tradições e das culturas 

contemporâneas e periféricas, em âmbito regional e nacional e internacional. 

 

     Olá, estudante: 

 Nas atividades de Arte/Dança vamos contextualizar algumas manifestações culturais da dança afro, 

suas definições, características, compreendendo sua importância para a cultura brasileira, apreciar e 

refletir sua prática na sociedade. 

1- Leia o texto abaixo.  Copie as perguntas e anote as respostas no seu caderno de dança.  

 

A dança afro é considerada a mais antiga manifestação do ser humano (em forma de dança). Ela não 

só ainda está viva como em pleno processo de desenvolvimento. Pode ser definida como uma dança 

ritmada nos toques de atabaque, coreografada com movimentos de expressão corporal, inspirados 

nas tribos africanas que migraram para o Brasil. Descalços, roupas coloridas e muitos adornos. 

Movimentos elásticos do tronco, flexões e extensões acentuadas como felinos. Saltos leves, quase 

alados. Muita coordenação motora e rítmica, expressão de corpo e rosto. Como guerreiros prontos 

para o ataque, prontos para a dança. Tumbadoras, atabaques, bongôs, xequerês. A dança se mostra 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://www2.educacao.mg.gov.br/component/gmg/story/7774-danca-afro-nas-escolas&psig=AOvVaw3JU09Lp3gruoLz_klpcmGG&ust=1588702899201000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODSnuLpmukCFQAAAAAdAAAAABAI


 

 

em sua manifestação primeira: a da alegria, do prazer, da comunicação com o divino que surge 

naturalmente por intermédio da magia do som da dança do coração afro. A dança AFRO resulta da 

junção de dois estilos de Danças: a energia dos movimentos fortes do AFRO, unida à flexibilidade e 

ao swing do JAZZ contemporâneo. Utiliza sobretudo as pernas e o tronco, passa mensagens com os 

braços e as mãos. 

Fonte: https://pedagogiaaopedaletra.com/a-danca-afro-na-atividade-fisica. Acesso 04/05/2020. 

2 – Siga as orientações e preencha o quadro abaixo. 

a) Na primeira coluna, escreva palavras do texto que você não conhecia. 

b) Na segunda coluna, anotem o significado que acreditam que elas tenham. 

c) Por fim, consulte um dicionário para verificar o significado de cada palavra e o escreva na terceira 
coluna. 

Esta palavra eu não conhecia Acho que ela quer dizer... Seu significado no dicionário 
é... 

   

   

   

   

 

Fontes: https://www.dicio.com.br  

              https://pedagogiaaopedaletra.com/a-danca-afro-na-atividade-fisica.  

3- Questões para estudo e associação com o texto: 

a)  Observe as imagens e copie ao lado das mesmas parte do texto que você acha que pode trazer 

uma explicação para a foto. 

 

 

https://pedagogiaaopedaletra.com/a-danca-afro-na-atividade-fisica
https://www.dicio.com.br/
https://pedagogiaaopedaletra.com/a-danca-afro-na-atividade-fisica
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 Fonte: https://www.bing.com/images/search?q=imagens+dan%c3%a7a+afro&id=5AEE2AB2460C6C02B2D684F5931C3FF5E8BB5002&FORM=IQFRBA. 

Acesso: 04/05/2020. 

 

#fica a dica: Na dança afro a variação dos ritmos é orientada pelos instrumentos de percussão, 

ajudando o corpo a expressar-se em respostas variadas.  

 

4-  Assistam ao vídeo do Grupo Makala Música & Dança :  

https://www.youtube.com/watch?v=5ctZWUjVB5Y&list=RD5ctZWUjVB5Y&startradio=1&t=73&t=0C 

#fica a dica: O grupo Makala Música & Dança foi formado a partir da fusão de duas linguagens 

constantemente trabalhadas pelo AfroReggae*. Alunos das oficinas de música que já haviam iniciado 

o movimento de criação da Banda Makala aglutinaram alunas de dança afro-brasileira e 

contemporânea. Além da capacitação artística dos sete percussionistas e das 13 dançarinas, o GCAR 

também se preocupa em conscientizá-los sobre a importância de conhecer e de valorizar as suas 

raízes em oficinas de História do Brasil e de Cultura afro-brasileira.  

https://www.bing.com/images/search?q=imagens+dan%c3%a7a+afro&id=5AEE2AB2460C6C02B2D684F5931C3FF5E8BB5002&FORM=IQFRBA
https://www.youtube.com/watch?v=5ctZWUjVB5Y&list=RD5ctZWUjVB5Y&startradio=1&t=73&t=0C


 

 

*O Grupo Cultural AfroReggae é uma organização não governamental fundada em 1993 com a 

missão de promover a inclusão e a justiça social por meio da arte, da cultura afro-brasileira e da 

educação. O grupo tem como um dos principais objetivos despertar potencialidades artísticas de 

jovens das camadas populares. A iniciativa aumenta a autoestima dos jovens moradores de favelas, 

além de gerar renda, afastando-os da influência do tráfico. 

 

5- Observe como os dançarinos se movimentam, copie e responda as questões a seguir no seu 

caderno de dança.  

 

a) O que você achou do vídeo? 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

b) Você percebeu a relação da dança e da música?  Justifique. 

 

 

 

 

 

 

6- Assistam ao vídeo da professora pesquisadora Juliana Jardel 

https://www.youtube.com/watch?v=3hAVKFHDs5g&list=RDCMUCw4zvDMD-

XLk1b63cH6QklQ&index=1 

 

a) Escreva uma redação sobre a dança afro até aqui estudada, dizendo se você já participou dessa 

dança? O que achou dela? Qual é a maioria da etnia que aparece nas imagens e nos vídeos dessa 

atividade?  Você conhece mais algum tipo de dança afro. Faça uma bela redação e compartilhe 

conosco pelas redes sociais. 

                                                                                                                                 Bons estudos! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3hAVKFHDs5g&list=RDCMUCw4zvDMD-XLk1b63cH6QklQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3hAVKFHDs5g&list=RDCMUCw4zvDMD-XLk1b63cH6QklQ&index=1

